
ZorgUnit de Berg

Deskundige verpleging

Persoonlijke zorg

Contact

ZorgUnit de Berg
Locatie Reigersdaal

Adres
Krusemanlaan 88
1701 VN Heerhugowaard

Telefoon
072 - 575 24 81 of
06 - 150 67 227

Fax
072 - 575 25 08

E-mail
zorgunit@esdege-reigersdaal.nl

Bezoektijden:
in overleg

Team

Het team bestaat uit vijf verpleegkundigen 
met de nodige ervaring op verpleegkundig en 
begeleidend gebied:

•	 Mireille Roetink
•	 Saskia de Boer
•	 Tine Meijerink
•	 Lydia Papa
•	 Carolien Mels



ZorgUnit

Soms lukt het niet om iemand in de eigen 
woning de extra zorg, verpleging of begeleiding 
te geven die nodig is. Dan is de ZorgUnit 
een goed  alternatief. In een kleinschalige 
omgeving kan een  cliënt bij ons terecht voor 
bijvoorbeeld specifieke wondbehandeling, 
revalidatie, aansterken na ziekenhuisopname 
of palliatieve zorg. De opnameperiode is per 
persoon verschillend en varieert van een paar 
dagen tot zes weken. Wij werken nauw samen 
met de artsen en de polikliniek, de afdelingen 
fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en 
diëtetiek.
Tussen 7.00 en 22.15 uur is er altijd een 
verpleegkundige aanwezig. 

Verwachtingen thuisfront

De (cliënt)begeleider van de woonvoorziening 
draagt zorg voor:
- aanwezigheid tijdens de MDO’s
- regelmatig contact met de cliënt
- bezoek aan ziekenhuis
- wasgoed

Opname

Bij de opname leggen we de gang van zaken 
uit. Ook vragen we naar de voorgeschiedenis 
en omstandigheden, die van belang kunnen zijn 
voor het verblijf bij ons. Bij voorkeur winnen we 
vooraf al informatie in bij de cliëntbegeleider 
en lezen we het ondersteuningsplan. Lukt dat 
niet, dan ontvangt de Zorgunit graag een korte 
overdracht, met daarin de juiste bejegening en 
voorgeschiedenis. 

Ontslag

Het ontslag komt tot stand in overleg met de 
arts, clustermanager, cliënt, (cliënt)begeleiders 
wonen, verwanten en de ZorgUnit. 
Er wordt altijd een overdracht van de ZorgUnit 
meegegeven bij ontslag. 

Medicatie

Tijdens de opname verzorgen wij de medicatie 
vanuit de Reza apotheek in Alkmaar. Wij 
vragen de cliënt om voor de eerste week zelf de 
medicijnen mee te nemen.

 

Voeding

Wij verzorgen het ontbijt en de lunch, de 
maaltijd wordt verzorgd door firma Van Smaak. 
Extra’s zoals frisdrank en snoep regelen wij 
niet, maar kan de cliënt zelf aanschaffen en 
meenemen.

Checklist

Wat is handig om mee te nemen?
-     Voldoende kleding
-     Toiletartikelen
-     Medicatie en medicijnlijst
-     ID-kaart


